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V Desné dne 2010-10-11 
 

Stanovisko SČS 
ke zveřejnění seznamu čerpacích stanic,  

u nichž bylo v roce 2009 zjištěno nekvalitní zboží 
 
 
  Společenství čerpacích stanic dlouhodobě prosazuje, aby byly zveřejňovány ty 
pumpy, u kterých byl zjištěn prodej paliva, které může svými parametry poškodit 
motor, nebo paliva, které je sice technicky odpovídající, ale z kterého nebyla 
v řetězci prodejců odvedena příslušná daň. Jsme k tomuto postoji vedeni nejen 
přesvědčením, že občan má právo na informace, ale také tím, že prodej 
nekvalitního zboží je obvykle spojován s neznačkovými pumpami. Do jednoho pytle 
jsou tak házeni jak poctiví prodejci, tak ti, kteří vědomě prodávají pančované zboží 
ve snaze krátkodobě vydělat co nejvíce a pak přesunout své aktivity zase jinam. 
 
  Zveřejnění pouhého seznamu firem, ke kterému došlo dne 11.10.2010 však 
považujeme za nešťastné.  

V jedné tabulce se zde ocitly pumpy, které skutečně vědomě poškozují 
zákazníky, s pumpami, u kterých byla zjištěna nepodstatná technická vada na 
zboží, která nemůže vést k poničení motoru a nikterak nepoškozuje zákazníka.  
  Je to jako kdyby byl bez jakéhokoli komentáře vydán soupis všech 
odsouzených v měsíci září, kdy by ve stejné tabulce, jméno vedle jména, spolu byli 
uvedeni dvojnásobný vrah a zahrádkář, který na své zahradě nešťastnou náhodou 
překopl zapomenutý telefonní kabel. Jednomu patří doživotí, druhému domluva – 
ale to už se čtenář, bohužel, nedozví. 
 
   O tom, kdo bude zveřejněn (protože zveřejnění s sebou nese silně negativní 
emoce vůči „viníkovi“), by měla rozhodovat jasně stanovená technická pravidla, 
nikoli náhoda, investigativní žurnalista nebo věci neznalý inspektor. Vybočení 
z takových pravidel s sebou přináší nejen nespravedlnost vůči prodejcům, kteří se 
nedopustili žádného špatného nebo chybného jednání, ale i riziko velmi drahých 
soudních sporů. 
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